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TÓM TẮT 

Bệnh héo vàng chuối do nấm Fusarium oxyspoum f. sp. cubense (Foc) gây thiệt hại nặng nề nhất đối với chuối. 

Đặc biệt, chủng Foc TR4 có thể lây nhiễm hầu hết các giống chuối. So với các biện pháp truyền thống, biện pháp 

sinh học sử dụng vi sinh vật trong phòng trừ bệnh được coi là biện pháp chiến lược. Trong nghiên cứu này, chủng xạ 

khuẩn VNUA27 được phân lập, đánh giá khả năng đối kháng với nấm Foc TR4. Đánh giá ảnh hưởng của dịch nuôi 

cấy chủng xạ khuẩn VNUA27 đến sự phát triển của hệ sợi và nảy mầm của bào tử nấm Foc TR4. Trên cơ sở nghiên 

cứu các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa và phân tích vùng trình tự 16S rARN chủng xạ khuẩn VNUA27 đã được 

xác định là Streptomyces diastatochromogenes VNUA27. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủng xạ khuẩn VNUA27 đối 

kháng mạnh với nấm Foc TR4 (54,78% . Sợi nấm Foc TR4 sau khi được xử lý bằng dịch nuôi của chủng VNUA27 bị 

co lại và biến dạng. Các mẫu bào tử của nấm Foc TR4 được xử lý bằng dịch nuôi của chủng xạ khuẩn VNUA27 cho 

thấy một tỉ lệ lớn bào tử không nảy mầm (ức chế 82,42%). Đặc biệt, nghiên cứu này đã phát hiện ra gen chức năng 

KS tham gia vào quá trình sinh tổng hợp các chất chuyển hóa thứ cấp của chủng VNUA27. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, chủng xạ khuẩn VNUA27 là chủng tiềm năng giúp phòng trừ nấm Foc TR4 đạt hiệu quả cao bằng biện pháp 

sinh học. 

Từ khóa: Xạ khuẩn, Streptomyces, Fusarium oxyspoum f. sp. cubense. 

Antagonistic Properties of Streptomyces sp. VNUA27 

Strain Against Fusarium oxysporum Causing Panama Disease on Banana 

ABSTRACT 

Panama disease or banana Fusarium wilt caused by Fusarium oxyspoum f. sp. cubense (Foc) is one of the 

most destructive plant diseases. In particular, the strain Foc TR4 can infect most banana varieties. Compared with 

traditional methods, biological measures using microorganisms in disease control are considered strategic 

measures. In this study, actinomycete strain VNUA27 was isolated and evaluated for its ability to antagonize Foc 

TR4. The effect of culture filtrates of the VNUA27 strain on the growth of hyphae and germination of  Foc TR4 

fungal spores was evaluated. Based on the morphological, physiological, and biochemical characteristics and 

sequence analysis of 16S rRNA region, actinomycete strain VNUA27 was assigned as Streptomyces 

diastatochromogenes VNUA27. The actinomycete strain VNUA27 exhibited high antifungal activity against Foc 

TR4 (54.78%). After treatment with the strain VNUA27 culture filtrates, the Foc TR4 hyphae became shrunk and 

deformed. Spore samples of Foc TR4 treated with culture filtrates of the strain VNUA27 showed a high percentage 

of non-germinated spores (82.42% inhibition). In particular, the results revealed the function of KSα gene clusters 

that contributed to the biosynthesis of active secondary metabolites of the strain VNUA27. This study showed  

that the actinomycete strain VNUA27 is a potential agent for biological control of Foc TR4 of Fusarium wilt with 

high efficiency. 

Keywords: Actinomycetes, Streptomyces, Fusarium oxyspoum f. sp. cubense. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

 Chuối (Musa ssp.), có nguồn gốc tÿ Đông 

Nam Á, đþợc trồng rộng rãi ở khíp các vùng 

nhiệt đới và cên nhiệt đới. Bởi vì chuối giàu dinh 

dþỡng và tinh bột nên đþợc coi là cåy lþơng thực 

quan trọng thứ tþ sau gäo, lúa mì và ngô để giâm 

nän đói cûa con ngþời ở châu Phi bởi Tổ chức 

Nông lþơng Liên hợp quốc (Song & cs., 2018). 

Nëm 2019, sân lþợng chuối trên toàn thế giới là 

hơn 113 triệu tçn; hai nþớc trồng chuối lớn nhçt 

là Ấn Độ (36,7%) và Trung Quốc (13,8%) (Tzean 

& cs., 2019). Tuy nhiên, bệnh héo vàng do nçm 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) là một 

trong những loäi bệnh gây häi nặng nề nhçt đối 

với chuối, gây thiệt häi lớn về kinh tế trong thời 

gian dài. Đặc biệt, chûng Foc 4 nhiệt đới  

(Foc TR4) có thể lây nhiễm vào hơn 80% các 

giống chuối (Ghag & cs., 2015; Zhang & cs., 

2019). Bệnh häi này đã đþợc tìm thçy ở các vùng 

sân xuçt chuối lớn cûa các vùng nhiệt đới và cên 

nhiệt đới (Ghag & cs., 2015). Ở Việt Nam, chûng 

Foc TR4 gây häi trên chuối tiêu, chuối tây xuçt 

hiện nhiều vùng trồng chuối ở các tînh Vïnh 

Phúc, Phú Thọ, Hþng Yên, Lào Cai, Hà Nội 

(Træn Ngọc Hùng & cs., 2020). Việc quân lý hiệu 

quâ và låu dài đối với bệnh héo vàng trên chuối 

vén còn là thách thức, phæn lớn do cây ký chû lâu 

nëm và nçm bệnh tồn täi låu trong đçt (Ploetz & 

Evans, 2015). Hiện nay, phþơng pháp đþợc sử 

dýng phổ biến nhçt để kiểm soát bệnh héo vàng 

trên chuối là sử dýng thuốc hóa học để tiêu diệt 

trực tiếp mæm bệnh trong đçt. Ưu điểm cûa việc 

kiểm soát hóa học là nhanh chóng, tiết kiệm, đơn 

giân và hiệu quâ trong thời gian ngín. Tuy nhiên 

các đặc tính cûa đçt và sự đa däng cûa vi sinh 

vêt sẽ bð phá hûy do sử dýng hóa chçt trong thời 

gian dài. Ngoài ra còn tiềm èn nguy cơ về môi 

trþờng và an toàn thực phèm. Các biện pháp 

nông nghiệp để kiểm soát bệnh nhþ luån canh, 

câi täo đçt tiêu tốn rçt nhiều thời gian, công sức 

và không phù hợp với các vþờn chuối thâm canh 

hiện đäi quy mô lớn. So với các cách phòng ngÿa 

khác nhau, biện pháp sinh học sử dýng vi sinh 

vêt đối kháng nçm Foc đþợc coi là giâi pháp 

chiến lþợc phòng trÿ bệnh héo vàng chuối hiệu 

quâ để giâm việc sử dýng thuốc diệt nçm (Bubici 

& cs., 2019). 

Xä khuèn có khâ nëng täo ra các chçt 

chuyển hoá thứ cçp quan trọng, sân xuçt ra 

70% các chçt kháng khuèn. Streptomysec là chi 

quan trọng nhçt và là nguồn cüng cçp 2/3 tçt câ 

các kháng sinh tự nhiên (Lucas & cs., 2012). 

Các nghiên cứu đã chî ra rìng các hợp chçt có 

hoät tính sinh học liên quan chặt chẽ tới gen mã 

hóa polyketide synthase (PKS) và nonribosomal 

peptide synthetase (NRPS). NRPS sinh tổng 

hợp chçt thứ cçp không thông qua ribosome täo 

däng peptide nhờ quá trình tổng hợp các protein 

và axit amin. PKS là các enzyme chính cæn thiết 

để tổng hợp polyketide - hợp chçt chuyển hóa 

thứ cçp (Albright & cs., 2014; Ginolhac & cs., 

2004). Trong chi Streptomyces, có ba loäi PKS 

(loäi I, loäi II và loäi III) (Lal & cs., 2000; 

Funabashi & cs., 2008; Okamoto & cs., 2009). Vì 

vêy, việc sàng lọc nghiên cứu các cým gen này là 

nguồn dữ liệu quan trọng tìm ra các hợp chçt 

sinh học. Các hợp chçt kháng khuèn đóng vai 

trò quan trọng trong việc bâo vệ thực vêt khỏi 

sự tçn công cûa các tác nhân gây bệnh (Qi & cs., 

2019; Wei & cs., 2020). Trên thế giới, có nhiều 

nghiên cứu khám phá ra các chûng xä khuèn 

thuộc chi Streptomysec có khâ nëng sinh ra các 

hợp chçt thứ cçp tÿ các loäi PKS và NRPS có 

khâ nëng kháng mänh với Foc TR4. Chîng hän 

nhþ Streptomyces sp. strain g10, S. noursei 

Da07210, Streptomyces sp. SCA3-4 có khâ nëng 

đối kháng mänh với Foc TR4 (Getha & cs., 2005; 

Wu & cs., 2009; Qi & cs., 2019). Hợp chçt thứ 

cçp chiết tÿ Streptomyces sp. YYS-7, 

Streptomyces sp. 5-10, Streptomyces sp. H4 cho 

đối kháng mänh, gây biến däng hệ sợi và ức chế 

sự nây mæm cûa Foc TR4, câi thiện sự phát 

triển cûa cây chuối sau khi tái lây nhiễm trên 

chêu (Wei & cs., 2020; Li & cs., 2021; Yun & cs., 

2021). Ở Việt Nam, số lþợng nghiên cứu khâ 

nëng kháng nçm Fusarium oxysporum f. sp. 

cubense (Foc), đặc biệt là nghiên cứu xä khuèn 

có khâ nëng sinh tổng hợp các hợp chçt sinh học 

nhóm polyketide còn rçt hän chế. Vì vêy, nghiên 

cứu sàng lọc các hợp chçt sinh học nhóm 

polyketide và NRPS tÿ xä khuèn là hþớng 

nghiên cứu triển vọng về an toàn sinh học ở Việt 

Nam. Bài báo này têp trung nghiên cứu rõ các 

đặc tính đối kháng với nçm Fusarium 
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oxysporum f. sp. cubense TR4 (Foc TR4) gây 

bệnh trên chuối cûa chûng xä khuèn 

Streptomyces sp. VNUA27 (viết tít là VNUA27) 

phân lêp tÿ đçt trồng chuối täi Hà Tïnh. Cý thể, 

nghiên cứu chî rõ ânh hþởng cûa dðch nuôi 

chûng xä khuèn VNUA27 tới bào tử và hệ sợi 

cûa nçm, đðnh danh và sàng lọc phát hiện gen 

KS mã hoá PKSII có khâ nëng sinh tổng hợp 

các hợp chçt thứ cçp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Chûng xä khuèn Streptomyces sp. VNUA27 

đþợc phân lêp tÿ đçt trồng chuối ở xã Xuân 

Liên, huyện Nghi Xuân, tînh Hà Tïnh. Chûng 

VNUA27 đã đþợc phân lêp theo phþơng pháp 

cûa Rahman & cs. (2011), làm thuæn và lþu giữ 

giống trên môi trþờng Gause 1. Chûng nçm 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense, TR4 đã đþợc 

nghiên cứu chi tiết về đặc điểm sinh học, đðnh 

danh và lþu giữa täi phòng thí nghiệm Bộ môn 

Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chûng giống 

này có thể coi là chûng tham chiếu chuèn để các 

nghiên cứu khác sử dýng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khâo sát khâ năng đối kháng nấm 

Foc TR4 của chủng VNUA27 

Khâo sát khâ nëng đối kháng nçm Foc TR4 

cûa chûng VNUA27 bìng phþơng pháp đồng 

nuôi cçy trên môi trþờng Potato Dextrose Agar 

(PDA) (Sadeghian & cs., 2016; Wei & cs., 2020; 

Qi & cs., 2021; Zou & cs., 2021) và phþơng pháp 

khuếch tán đïa thäch (Mohseni & cs., 2013; Wei 

& cs., 2020; Qi & cs., 2021; Zou & cs., 2021). 

Sau khi nuôi cçy ở 28C trong 5-7 ngày, 

hoät tính đối kháng nçm cûa chûng xä khuèn 

đþợc xác đðnh bìng cách đo đþờng kính vùng ức 

chế (khoâng cách cûa sợi nçm tới xä khuèn) và 

tính tî lệ phæn trëm ức chế sự phát triển cûa sợi 

nçm (GI) theo công thức sau: 

GI = 
D – D1 

× 100% 
D 

Trong đó: D và D1 læn lþợt là đþờng kính cûa 

sợi nçm trong đïa đối chứng và đïa thí nghiệm.  

2.2.2. Ảnh hưởng của dịch nuôi từ chủng 

VNUA27 đối với sự phát triển của sợi nấm 

Foc TR4 

Khâ nëng ức chế cûa dðch nuôi đối với sự 

phát triển cûa hệ sợi nçm Foc TR4 đþợc phát 

hiện bìng phþơng pháp cûa Yun & cs. (2021). 

Nhỏ dðch nuôi xä khuèn sau 7 ngày lên trên tçm 

lam kính chứa sợi nçm Foc TR4 đang phát 

triển. Sau khi nuôi ở 28C trong 2-3 ngày, các 

méu sợi nçm đþợc quan sát dþới kính hiển vi 

quang học (Axio Scope A1, Carl ZEISS, Đức) 

2.2.3. Ảnh hưởng của dịch nuôi từ chủng 

VNUA27 đến sự nây mầm của bào tử nấm 

Foc TR4 

Thí nghiệm đánh giá ânh hþởng sự nây 

mæm cûa bào tử đþợc thực hiện theo phþơng 

pháp cûa Phuakjaiphaeo & cs. (2016). Sự nây 

mæm cûa bào tử đþợc quan sát và đếm trên kính 

hiển vi quang học (Axio Scope A1, Carl ZEISS, 

Đức), chî những ống mæm có kích thþớc dài hơn 

kích thþớc bào tử cûa chúng mới đþợc tính là đã 

nây mæm. Tî lệ phæn trëm ức chế sự nây mæm 

cûa bào tử (PSGI) đþợc tính theo công thức cûa 

Gemeda & cs. (2014): 

PSGI = 
Sc – St 

× 100% 
Sc 

Trong đó: Sc và St læn lþợt là số lþợng trung 

bình bào tử nây mæm trong méu đối chứng và 

méu thí nghiệm. 

2.2.4. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 

và định danh chủng xạ khuẩn VNUA27 

Đặc điểm hình thái và nuôi cçy chûng xä 

khuèn VNUA27 đþợc xác đðnh trên hệ thống 

môi trþờng ISP và môi trþờng Gause-1 (Shirling 

& Gottlieb, 1966) sau 5-7 ngày nuôi cçy ở 30C. 

Khâ nëng sinh síc tố melanin đþợc quan sát 

trên môi trþờng ISP6 sau 7 ngày, nếu môi 

trþờng chuyển tÿ màu vàng nhät sang màu nâu 

hoặc đen thì chûng xä khuèn có khâ nëng sinh 

ra melanin. Các đặc điểm khuèn läc gồm màu 

síc khuèn ty cơ chçt (KTCC), khuèn ty khí sinh 
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(KTKS) và khâ nëng sinh síc tố tan đþợc đánh 

giá bìng cách so sánh với bâng màu ISCC-NBS 

(Kelly, 1958). 

Phþơng pháp xác đðnh hình thái chuỗi sinh 

bào tử, khâo sát ânh hþởng cûa nhiệt độ, pH, 

nồng độ NaCl tới sinh trþởng và phát triển cûa 

chûng VNUA27, đðnh danh chûng VNUA27 

đþợc thực hiện theo phþơng pháp cûa Nguyễn 

Xuân Cânh & cs. (2016). Cý thể, xác đðnh hình 

thái chuỗi sinh bào tử thực hiện nhþ sau: Cçy 

chûng xä khuèn trên môi trþờng Gause 1 đã 

gëm lamen vào thäch với góc nghiêng 45 so với 

bề mặt thäch. Sau 3 ngày nuôi cçy ở 30C, tiến 

hành rút lamen có khuèn ty khí sinh cûa xä 

khuèn bám lên và quan sát kết quâ trên kính 

hiển vi điện tử quét (SEM). Khâo sát ânh hþởng 

nhiệt độ, pH, nồng độ muối NaCl đến sinh 

trþởng và phát triển cûa chûng xä khuèn 

VNUA27 bìng cách nuôi cçy chûng VNUA27 

trên môi trþờng Gause 1 với các điều kiện nuôi 

cçy khác nhau bao gồm: nhiệt độ (20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50C); pH (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); 

nồng độ muối NaCl (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9%). 

Chûng VNUA27 đþợc đðnh danh cën cứ vào đặc 

điểm hình thái, nuôi cçy và phân tích trình 

vùng 16S rRNA đþợc khuếch đäi bìng cặp mồi 

27F và 1492R (Weisburg & cs., 1991). 

2.2.5. Phát hiện gen KS sinh tổng hợp  

PKS II  

Khuếch đäi gen KS sinh tổng hợp PKS II 

theo phþơng pháp cûa Metsa-Ketela & cs. 

(1999), bìng trình tự mồi: KS-F: 5'-GATGGT 

CTCCACCGGCTGC-3' và KS-R: 5'-GTCTCG 

TGGCGGTCGTTCTGC-3'. Cặp mồi đặt täi công 

ty Macrogen (Seoul, Hàn Quốc). Tổng hỗn hợp 

phân ứng PCR là 20µl bao gồm 10µl mastermix 

2X, 1l KS-F (10M), 1l KS-R (10M), 1l 

DNA (140 ng/l), 7µl H2O. Chu trình nhiệt cho 

các phân ứng PCR bít đæu là 95C trong 5 phút, 

tiếp theo là 40 chu kỳ ở 95C trong 1 phút, 58C 

trong 30 giây, 72C trong 2 phút và thời gian 

kéo dài mäch cuối cùng 10 phút täi 72C. Cặp 

mồi khuyếch đäi sân phèm có kích thþớc 470bp 

(Bundale & cs., 2014). 

2.2.6. Phân tích số liệu 

Số liệu đþợc xử lý sơ bộ trên phæn mềm 

Excel. Vẽ biểu đồ, thống kê bìng phæn mềm 

GraphPad Prism 9 với độ tin cêy P <0,05. Sự 

khác biệt giữa các nghiệm thức đþợc xác đðnh 

bìng cách sử dýng phån tích phþơng sai một 

chiều (ANOVA). Kiểm đðnh Ducan để so sánh sự 

khác biệt giữa các trung bình nghiệm thức. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và phân loại chủng xạ khuẩn 

Streptomyces sp. VNUA27  

3.1.1. Đặc điểm phân lập và hình thái 

 Nghiên cứu cûa Zhou & cs. (2019) đã phát 

hiện ra rìng đçt quanh vùng thân rễ täi vþờn 

trồng chuối không có triệu chứng bệnh héo vàng 

trong 10 nëm có nhiều vi sinh vêt có đặc tính 

sinh học kháng nçm Foc. Trên cơ sở đó, chûng 

xä khuèn VNUA27 đþợc phân lêp tÿ đçt trồng 

chuối täi huyện Nghi Xuân, tînh Hà Tïnh. Sau 

đó, chûng xä khuèn VNUA27 đþợc tiến hành 

các bþớc nghiên cứu để phân loäi.  

Nghiên cứu đặc điểm hình thái là một trong 

những tiêu chí đæu tiên để phân loäi xä khuèn 

(Miyadoh, 1997). Kết quâ nuôi cçy chûng xä 

khuèn VNUA27 trên môi trþờng Gause I,  

ISP1-ISP5 để quan sát các đặc điểm màu síc 

KTCC và KTKS, síc tố tan đþợc mô tâ ở bâng 1. 

Bâng 1. Đặc điểm nuôi cấy của chủng xạ khuẩn VNUA27  

trên các môi trường Gause I và ISP 

Đặc điểm Gause I ISP1 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 

Màu KTCC Trắng Vàng nâu Vàng nâu Trắng xám Trắng Trắng 

Màu KTKS Trắng Trắng Trắng xám Xám Trắng Trắng 

Tiết sắc tố tan Nâu nhạt Nâu Nâu Nâu nhạt Nâu nhạt Không 
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Hình 1. Hình thái chuỗi sinh bào tử của chủng xạ khuẩn VNUA27  

dưới kính hiển vi điện tử quét (SEM) ở độ phóng đại 2.000 lần 

 

Hình 2. Kết quâ kiểm tra khâ năng hình thành melanin  

của chủng VNUA27 khi nuôi cấy trên môi trường ISP-6 sau 7 ngày 

Sau khi nghiên cứu các đặc điểm khuèn läc, 

chûng xä khuèn VNUA27 đþợc nghiên cứu xác 

đðnh thời gian hình thành, hình däng chuỗi sinh 

bào tử và bào tử. Kết quâ quan sát dþới kính 

hiển vi quang học cho thçy, chûng xä khuèn 

VNUA27 bít đæu hình thành cuống sinh bào tử 

sau 36 giờ nuôi cçy. Các bào tử đþợc síp xếp 

thành chuỗi dài, däng xoín và sau 48 giờ bít 

đæu đứt rời khỏi chuỗi, phát tán. Quan sát dþới 

kính hiển vi điện tử quét (SEM) ở độ phóng đäi 

2.000 læn cho thçy rõ, hình thái chuỗi sinh bào 

tử cûa chûng VNUA27 rçt đặc trþng với däng 

xoín màu tríng, mỗi chuỗi hình thành 20-35 

bào tử (Hình 1). 

3.1.2. Khâ năng hình thành sắc tố melanin 

Xä khuèn tổng hợp và hình thành síc tố 

melanin đþợc coi là một tiêu chí chuèn để phân 

loäi (Zenova, 1965; Arai & Mikami, 1972). Kết 

quâ sau 7 ngày nuôi cçy chûng xä khuèn 

VNUA27 trên môi trþờng ISP6 cho thçy màu 

cûa môi trþờng chuyển trÿ màu vàng nhät sang 

màu nåu đen, chứng tỏ chûng VNUA27 có khâ 

nëng sinh síc tố melanin (Hình 2). Các hợp chçt 

melanin đþợc xä khuèn sinh ra có tác dýng bâo 

vệ chúng khỏi bức xä tia cực tím (Dastager & 

cs., 2006). Đặc biệt, melanin tÿ xä khuèn đã 

đþợc nghiên cứu cho thçy có nhiều hoät tính 
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sinh học bao gồm hoät động chống oxy hoá, đặc 

tính kháng khuèn (Sivaperumal & cs., 2015). 

3.1.3. Khâ năng thích nghi với một số điều 

kiện môi trường của chủng VNUA27 

Nghiên cứu, khâo sát khâ nëng sinh trþởng 

và phát triển cûa chûng xä khuèn VNUA27 trên 

một số điều kiện môi trþờng khác nhau nhìm 

mýc đính cung cçp thông tin về điều kiện nuôi 

cçy, phýc vý cho các nghiên cứu lên men sau 

này. Kết quâ cho thçy, chûng xä khuèn 

VNUA27 sinh trþởng và phát triển tốt trong 

điều kiện nhiệt độ tÿ 25-35°C, với khoâng pH  

tÿ 6-9 (Bâng 2). 

Nghiên cứu này còn cho thçy chûng xä 

khuèn VNUA27 sinh trþởng và phát triển mänh 

ở nồng độ muối (NaCl) 1-2% và có thể sinh 

trþởng đþợc ở nồng độ muối là 4% nên chûng 

này đþợc xếp vào nhóm chðu muối trung bình 

(Larsen, 1986). Các kết quâ về điều kiện môi 

trþờng nuôi cçy tþơng đối giống với các kết quâ 

nghiên cứu đã đþợc công bố cûa Qi & cs. (2021). 

3.1.4. Định danh chủng VNUA27 

 Chûng xä khuèn VNUA27 đþợc phân tích, 

so sánh vùng trình tự cûa đoän gen 16S rRNA 

trên ngân hàng gen và tiến hành xây dựng cây 

phân loäi (Hình 3). 

Dựa vào cây phân loäi cho thçy chûng xä 

khuèn VNUA27 nìm cùng nhánh với chûng 

Streptomyces diastatochromogenes A7 với giá 

trð bootstrap là 97. Kết quâ giâi trình tự 

nucleotide cho thçy mức độ tþơng đồng cûa hai 

trình tự 16S rRNA cûa VNUA27 và 

Streptomyces diastatochromogenes A7 là 

99,44%. Xét trên cơ sở phân tử về giá trð tin cêy 

và mức độ tþơng đồng thì hai chûng này cùng 

một loài. Ngoài ra các đặc điểm hình thái, sinh 

lý, sinh hóa đã nghiên cứu cho thçy chûng xä 

khuèn VNUA27 có nhiều đặc điểm giống với 

chûng Streptomyces diastatochromogenes A7 

trên ngân hàng gen (Shirling & Gottlieb, 1966). 

Vì vêy, có thể kết luên rìng chûng xä khuèn 

VNUA27 có quan hệ gæn güi với loài 

Streptomyces diastatochromogenes và đặt tên 

chûng xä khuèn VNUA27 là Streptomyces 

diastatochromogenes VNUA27. 

3.2. Khâ năng đối kháng của chủng xạ 

khuẩn VNUA27 với nấm Foc TR4 

Xä khuèn đþợc sử dýng nhþ tác nhån kiểm 

soát sinh học chống các bệnh truyền nhiễm qua 

đçt. Khâ nëng đối kháng với các vi sinh vêt gây 

bệnh cûa xä khuèn đþợc cho là nhờ các hợp chçt 

thứ cçp có hoät tính sinh học. Các chçt này đþợc 

xä khuèn tiết ra môi trþờng trong quá trình 

nuôi cçy. Do đó, hoät tính kháng nçm cûa chûng 

VNUA27 đþợc đánh giá bìng phþơng pháp đồng 

nuôi cçy và khuếch tán trên đïa thäch. Kết quâ 

quá trình nuôi cçy đã xác đðnh đþợc chûng 

VNUA27 có khâ nëng đối kháng mänh với nçm 

Foc TR4, cho tî lệ phæn trëm đối kháng là 

54,78%  1,35 khi đồng nuôi cçy (Hình 4A) và 

46,01%  1,06 khi tiến hành thử nghiệm khuếch 

tán đïa thäch (Hình 4B). Kết quâ này cho thçy 

chûng VNUA27 có tî lệ kháng nçm Foc TR4 tốt, 

cao hơn rçt nhiều so với chûng  

S. griseorubiginosus có tî lệ kháng nçm Foc là 

37,05% đã đþợc công bố bởi Cao & cs. (2005). So 

sánh với nghiên cứu gæn đåy nhçt, chûng 

VNUA27 cho kết quâ kháng nçm tþơng đþơng 

với chûng SCA 2-4 có tî lệ kháng nçm Foc TR4 

là 53,17% khi đồng nuôi cçy và 42,47% khi 

khuếch tán đïa thäch bìng sử dýng dðch chiết 

xuçt (6,25 g/ml) tách tÿ chûng SCA 2-4 (Qi & 

cs., 2021). 

 Bâng 2. Ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường  

đến sự phát triển của chủng xạ khuẩn VNUA27 

Yếu tố Khoảng tối ưu Khoảng chịu đựng 

Nhiệt độ (C) 25-30 20-40 

NaCl (%) 1-2 1-4 

pH 6-10 4-12 
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Hình 3. Cây phân loại dựa trên trình tự 16S rRNA của chủng xạ khuẩn VNUA27 

 

Hình 4. Hoạt tính kháng nấm Foc TR4 của chủng VNUA27  

bằng phương pháp đồng nuôi cấy (A) và phương pháp khuếch tán đĩa thạch (B) 

3.3. Tác động của dịch nuôi của chủng 

VNUA27 tới sinh trưởng và phát triển của 

nấm Foc TR4 

3.3.1. Tác động của dịch nuôi của chủng 

VNUA27 đến sự phát triển của hệ sợi nấm 

Foc TR4 

Tÿ kết quâ nghiên cứu khâ nëng kháng 

nçm Foc TR4 cûa chûng VNUA27 cho thçy rìng 

không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa khuèn läc và 

dðch nuôi cçy chûng VNUA27 với sợi nçm trong 

các méu thí nghiệm. Điều đó chứng minh rìng, 

sự ức chế nçm Foc TR4 cûa chûng VNUA27 rçt 

có thể do các chçt chuyển hoá kháng nçm đþợc 

sinh ra và khuếch tán trong môi trþờng thäch. 

Chính vì vêy, sau khi xác đðnh khâ nëng đối 

kháng, chûng xä khuèn VNUA27 đþợc tiến 

hành nghiên cứu såu hơn tìm hiểu ânh hþởng 
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cûa dðch nuôi đến sự phát triển cûa hệ sợi và sự 

nây mæm cûa bào tử nçm Foc TR4. Kết quâ 

quan sát dþới kính hiển vi quang học ở độ phóng 

đäi 400 læn cho thçy hình thái sợi nçm ở méu 

thí nghiệm có sự bçt thþờng. Cý thể, sợi nçm bð 

biến däng, täi các đînh phæn ngọn nçm teo và 

quën rýt läi, phæn thân hình thành các mçu lồi 

và sợi nçm xuçt hiện nhiều vách ngën hơn so 

với méu đối chứng (Hình 5). 

3.3.2. Tác động của dịch nuôi cấy của 

chủng xạ khuẩn VNUA27 đến sự nây mầm 

của bào tử nấm Foc TR4  

Nçm Foc tồn täi dþới däng bào tử hêu 

(chlamydospores) råt låu trong đçt (hơn 20 

nëm), ngay câ khi không có thực vêt kí chû 

(Buddenhagen, 2007). Bào tử này có thành dày, 

có thể chðu đþợc các môi trþờng khíc nghiệt và 

dễ dàng nây mæm khi gặp điều kiện thuên lợi. 

Đåy là một trong những nguyên nhân chính gây 

khó khën trong việc kiểm soát nçm bệnh này. 

Nghiên cứu tác động cûa dðch nuôi chûng xä 

khuèn VNUA27 đến sự nây mæm cûa bào tử 

nçm Foc có ý nghïa quan trọng trong việc phòng 

trÿ bệnh hiệu quâ lâu dài. Vì sự nây mæm cûa 

bào tử rçt cæn thiết đối sự phát triển cûa bệnh 

nçm trong giai đoän đæu. Thí nghiệm đþợc tiến 

hành theo dõi tî lệ nây mæm sau 3 giờ, 6 giờ, 9 

giờ, 12 giờ ở méu thí nghiệm và đối chứng. Kết 

quâ các méu dðch bào tử đþợc xử lý bìng dðch 

nuôi cçy xä khuèn VNUA27 cho thçy tî lệ nây 

mæm læn lþợt là 1,72%; 11,07%; 17,58%; 17,82% 

và méu đối chứng læn lþợt là 66,58%; 87,05%; 

94,21%; 94,14% (Hình 6). 

 

Hình 5. Tác động của dịch nuôi cấy  

của chủng xạ khuẩn VNUA27 đến sự phát triển của hệ sợi nấm Foc TR4 

  

Hình 6. Tỉ lệ bào tử nây mầm của bào tử nấm Foc TR4 theo các mốc thời gian 
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Hình 7. Tác động của dịch nuôi cấy đến sự nây mầm của bào tử sau 9 giờ 

 

Hình 8. Kết quâ điện di sân phẩm PCR khuyếch đại gen KS

Đáng chú ý, tî lệ nây mæm täi thời điểm 9 giờ 

và 12 giờ cûa méu thí nghiệm và đối chứng 

không có sự sai khác về thống kê với độ tin cêy  

P <0,05. Điều này chứng minh rìng, dðch nuôi xä 

khuèn VNUA27 đã ức chế sự nây mæm cûa bào 

tử nçm Foc TR4 với tî lệ ức chế nây mæm là 

82,42% sau 9 giờ (chî có 17,58% nây mæm). Quan 

sát hình thái bào tử dþới kính hiển vi quang học 

ở độ phóng đäi 400 læn cho thçy, trong méu thí 

nhiệm, bào tử không nây mæm hoặc phát triển 

chêm với ống mæm sþng phình (Hình 7). Ngþợc 

läi, 94,21% bào tử nây mæm với hình thái bình 

thþờng ở méu đối chứng và chî có 5,86% bào tử 

không nây mæm ở điều kiện bình thþờng. 

Những phát hiện này cho thçy rìng dðch 

nuôi chûng xä khuèn VNUA27 có chứa hợp 

chçt kháng nçm, tác động tích cực đến việc làm 

giâm khâ nëng låy nhiễm cûa nçm Foc TR4 lên 

chuối bìng cách ức chế sự phát triển hệ sợi và 

nây mæm cûa bào tử, do đó làm giâm mức độ 

gây häi cûa bệnh. Kết quâ này tþơng tự với các 

nghiên cứu gæn đåy nhçt khi nghiên cứu ânh 

hþởng cûa dðch nuôi và dðch chiết tÿ các chûng 

xä khuèn có khâ nëng kháng nçm Foc TR4 
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mänh (Jing & cs., 2020; Wei & cs., 2020; Qi & 

cs., 2021; Zou & cs., 2021). 

3.4. Phát hiện gen liên quan đến sinh tổng 

hợp hợp chất thứ cấp từ chủng xạ khuẩn 

VNUA27 

Nghiên cứu trþớc đó cûa Shentu & cs. 

(2016) đã chî ra rìng chûng Streptomyces 

diastatochromogenes 1268 có thể tổng hợp ít 

nhçt 4 loäi kháng sinh khác nhau là 

toyocamycin và ba loäi thuốc kháng sinh 

tetraene macrolide. Tçt câ các hợp chçt này đều 

có khâ nëng chống läi các nçm gây bệnh trên 

thực vêt rçt cao chîng hän nhþ Fusarium 

oxysporum và Rhizoctonia solani. Hơn nữa, việc 

nghiên cứu phát hiện gen mã hóa PKSII không 

những dự đoán đþợc khâ nëng sinh tổng hợp 

kháng sinh cûa chûng xä khuèn mà còn là tiền 

đề cho các nghiên cứu såu hơn nhìm xác đðnh 

quá trình hình thành gen mã hóa sinh kháng 

sinh và xác đðnh hợp chçt kháng sinh đó. KS 

(-ketoacyl synthase) là một trong ba tiểu phæn 

cốt lõi trong tçt câ các cým gen mã hóa PKSII. 

Do đó, KS có thể đþợc sử dýng để nhên biết 

sàng lọc các hợp chçt PKSII (Sun & cs., 2012). 

Trên cơ sở khoa học đó, chûng xä khuèn 

VNUA27 đã đþợc tiến hành sàng lọc và đánh 

giá gen KS liên quan đến quá trình trao đổi 

chçt thứ cçp. Kết quâ hình 8 cho thçy, sân 

phèm khuyếch đäi gen KS cûa chûng VNUA27 

bìng phân ứng PCR cho một bëng DNA duy 

nhçt có kích thþớc 470bp tþơng ứng với kích 

thþớc đã đþợc cống bố khi thiết kế mồi. Kết quâ 

nghiên cứu chứng tỏ chûng xä khuèn VNUA27 

có tiềm nëng sinh tổng hợp kháng sinh. Đåy là 

một trong những dữ liệu quan trọng phýc vý 

cho nghiên cứu sau này để tìm ra các hợp chçt 

sinh học kháng nçm Foc TR4 tÿ chûng xä 

khuèn tiềm nëng này. 

4. KẾT LUẬN 

Chûng VNUA27 có khâ nëng đối kháng 

mänh với nçm Foc TR4 với tî lệ đối kháng là 

54,78%. Đặc biệt, nghiên cứu đã chî rõ ânh 

hþởng cûa dðch nuôi VNUA27 tác động làm biến 

däng hình thái sợi nçm và ức chế sự nây mæm 

cûa bào tử (ức chế 82,42%), kết quâ này đã chî 

rõ đồng thời hai con đþờng làm hän chế sự phát 

triển cûa nçm bệnh Foc TR4 bìng dðch nuôi cçy 

trong điều kiện in vitro. Ngoài ra, nghiên cứu đã 

phát hiện ra gen KS tham gia vào quá trình 

sinh tổng hợp các chçt chuyển hóa thứ cçp tÿ 

chûng xä khuèn VNUA27. Đåy là một trong 

những bþớc đæu tiên giúp sàng lọc, phát hiện 

đþợc hợp chçt có hoät tính sinh học kháng nçm 

tÿ chûng VNUA27. Kết quâ nghiên cứu là tiền 

đề cho các nghiên cứu såu hơn về cçp độ phân tử 

và quy trình lên men cûa chûng VNUA27 täo ra 

chế phèm sinh học nhìm kiểm soát bệnh héo 

vàng do nçm Foc TR4 gây nên bìng biện pháp 

sinh học.  
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